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সারসংে প: বাংলােদেশর রাজধানী শহর ঢাকায় বতমােন

ায় ১ কা র অিধক জনসংখ া বসবাস কের। িবপুল জনসংখ ািবিশ

এ

গুরু পূণ ও আেলািচত সমস া হেত চেলেছ। িদেনর দীঘ

শহর েত বহুিবদ পিরেবিশক সমস ার পাশাপািশ জলবায়ু পিরবতন এক

সময়ব াপী চ উ তা ও রােতর বলায় খুব কম সময়ব াপী ঠা া অনুভূত হওয়া, শীতকােলর ািয় কেম যাওয়া, ীে র ব াি িদন
িদন বৃি

পাওয়া, অিতবৃি

ও অনাবৃি , জলাব তা

কৃ ত দৃ া হেত পাের।

ভৃ িত এ শহেরর জলবায়ু পিরবতনজিনত সমস ার

িব ব াপী জলবায়ু পিরবতেনর জন পৃিথবীর তাপমা া বৃি েক দায়ী করা হয়। এরই ধারাবািহকতায় এ বে র মূল য়াস হল জলবায়ু
পিরবতেনর িনয়ামক িহেসেব তাপমা া পিরতেনর ধারা মূল ায়ন কের ঢাকা শহেরর মাচ মােসর তাপমা া পিরবতেনর বণতা তু েল ধরা।
১৯৮৯ থেক ২০১৬ ি

া পয সবেমাট ২৮ বছের ঢাকা শহের মাচ মােসর তাপমা া িবে ষণ করেল দখা যায়, সেবা তাপমা ার

বৃি র বণতা িত বছ র ০.০০৮০ সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা ার বৃি র বণতা ০.৩৪১০ সলিসয়াস। ১৯৮৯ থেক ২০০০ ি

া

০

পয মাট ১২ বছেরর সেবা তাপমা া বৃি র বণতা িত বছের ০.০১১ সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা া ােসর বণতা ০.০৭৩০
সলিসয়াস। অপরিদেক ২০০১ থেক ২০১৬ ি

া

পয

মাট ১৬ বছেরর সেবা

তাপমা া বৃি র

সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা া বৃি র বণতা ০.০৬৮৫০ সলিসয়াস। আবার ১৯৯১ থেক ১৯৯৬ ি
তাপমা া িবে ষণ করেল দখা যায়, সেবা

পয

তাপমা া বৃি র বণতা িত বছের ০.৩২ সলিসয়াস এবং সবিন

বণতা ০.৭০২ সলিসয়াস। ২০০১ থেক ২০০৬ ি

া

পয

মাট ৬ বছের সেবা

মাট ৬ বছের
তাপমা া

ােসর

তাপমা া বৃি র বণতা িত বছের ০.৪৪২০

সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা া বৃি র বণতা ০.৩১১০ সলিসয়াস। অপরিদেক ২০১১ থেক ২০১৬ ি
ল

া

০

০

সেবা

িত বছের ০.০৭৯০

বণতা

০

া

পয

মাট ৬ বছের

০

তাপমা ার বৃি র বণতা িতবছের ০.৩৭১ সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা ার বৃি র বণতা ০.৫৭১ সলিসয়াস। আেরা
করা যায়, ১৯৮৯ থেক ২০০০ ি

া পয

মাট ১২ বছেরর সবিন তাপমা া এবং ১৯৯১ থেক ১৯৯৬ ি

৬ বছেরর সবিন তাপমা ার ােসর বণতার িচ ছাড়া িবে ষেণর িত
ে তাপমা া বৃি র বণতার িচ ফু েট উেঠেছ। আেরা ল

িচে ই ঢাকা শহের মাচ মােসর সেবা

করা যায়, ি

া

পয

মাট

ও সবিন উভয়

ীয় ২১ শতেক এেস ঢাকা শহেরর তাপমা ার বৃি র

বণতা তু লনামূলক বিশ। এেত তীয়মান হয়, জলবায়ু পিরবতন ঢাকা শহর তথা বাংলােদেশর আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর মুখ
ভাব ফেলেছ। সূতরাং ঢাকা শহেরর তাপমা ার ধারাবািহক বৃি র বণতার িচ ফু েট উেঠেছ।
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সে

সূচনা: বাংলােদেশর রাজধানী শহর ঢাকা আনুমািনক ি

ীয় ১৬-১৭ শতেক

অিধক মানুেষর বসবাস। িবপুল জনসংখ ািবিশ এ শহর েত

র, ২০১৭ ি .

িতি ত। এ শহর েত বতমােন ায় ১ কা র

ত নগরায়েণর ফেল জলাব তা, দূষণ, ভূ িমর অবনমন, ভবন

স, অ তু ল পািন িন াশন ব ব া ভৃ িত নানািবদ পিরেবিশক সমস া হুমিক িহেসেব দখা িদেয়েছ। এসব পিরেবিশক সমস ার
পাশাপািশ আবহাওয়া ও জলবায়ু পিরবতন ঢাকা শহেরর জন আেরা এক

আেলািচত সমস া হেত চেলেছ। িদেনর দীঘ সময়ব াপী

চ গরম ও রােতর বলায় খুব কম সময়ব াপী ঠা া অনুভূত হওয়া, শীতকােলর ািয় কেম যাওয়া, ীে র ব াি িদন িদন
বৃি

পাওয়া, অিনয়িমত বৃি পাত (অিতবৃি ও অনাবৃি ) ভৃ িত ঢাকা শহেরর জলবায়ু পিরবতনজিনত সমস ার কৃ ত উদাহরণ

হেত পাের। আবহাওয়া ও জলবায়ু পিরবতনজিনত সমস া ধানত বায়ুর তাপমা া

াস বা বৃি র সােথ সংি

এক

িবষয়।

বতমােন পৃিথবীব াপী জলবায়ু পিরবতেনর জন পৃিথবীর সািবক তাপমা া বৃি েক দায়ী করা হয়। এরই ধারাবািহকতায় জলবায়ু
পিরবতেনর িনয়ামক িহেসেব তাপমা া পিরতেনর ধারা মূল ায়েনর সময় হেয়েছ। এ বে র মূল য়াস হল মাচ মােস ঢাকা শহেরর
তাপমা া পিরবতেনর বণতা তু েল ধরা।
ঢাকা শহেরর ভৗেগািলক অব ান: ঢাকা শহর

বাংলােদেশর াণেকে

অবি ত। এ শহর র ভৗেগািলক অব ান ২৩০৪২‘ উ র

থেক ২৩০৫৪‘ উ র অ েরখা এবং ৯০০২০‘ পূব থেক ৯০০২৮‘ পূব ািঘমােরখার মেধ । বুিড়গ া নদীর উ র তীের গেড় উঠা এ
শহর র উ ের ট ী খাল, দি েণ বুিড়গ া নদী, পি েম তু রাগ নদী ও পূেব বালু নদী অবি ত।
আকার িদন িদন চারিদেক বৃি

েম বিধত হেয় এ শহর র

পেত চেলেছ।

মানিচ -১: ঢাকা শহেরর ভৗেগািলক অব ান।
(মানিচ সূ : বাংলািপিডয়া)
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সে

ঢাকা শহেরর আবহাওয়া ও জলবায়ু: কােপেনর (koppen) জলবায়ুর

ণীিবভাজন অনুযায়ী, ঢাকা শহর

র, ২০১৭ ি .

া ীয় সমভাবাপ

০

জলবায়ুর অধীন। এখােন বািষক গড় তাপমা া ২৭.৫ সলিসয়াস। এ শহের মূলত শীতকােল (নেভ র থেক ফ য়ারী মােস) ১০০
থেক ২০০ সলিসয়াস তাপমা ার মেধ শু আবহাওয়া িবরাজ কের, াক-বষাকােল (মাচ থেক ম মােস) খুব কম বৃি পাত হয় ও
৪০০ সলিসয়াস পয

তাপমা া িবরাজ কের এবং বষাকােল (জুন থেক অে াবর মােস) অত

আ এবং তাপমা া ৩০০

সলিসয়ােসর মেধ িবরাজ কের। ঢাকায় বছের ায় ২০০০ িম.িম. পয বৃি পাত রকড করা হেয়েছ, এর ৮০% বষাকােল হেয়
থােক। (তথ সূ : বাংলািপিডয়া, ২৪ িডেস র ২০১৪)
মাচ মােস ঢাকা শহেরর তাপমা া: ১৯৮৯ থেক ২০১৬ ি
০

া পয ২৮ বছের ঢাকা শহের মাচ মােসর সেবা তাপমা ার গড়

০

৩৬.২১ সলিসয়াস এরং সবিন তাপমা ার গড় ১৭.৭৮ সলিসয়াস। ১৯৮৯, ১৯৯৫, ১৯৯৬, ১৯৯৯, ২০০৬, ২০০৯, ২০১০,
২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৬ ি

াে র মাচ মােস ঢাকা শহেরর সেবা

তাপমা া িছল যথা েম ৩৭.২০, ৩৮.৮০, ৩৭.৬০, ৩৯.৬০,

৩৮.৫০, ৩৭০, ৩৮০, ৩৭০, ৩৭০ ও ৩৭০ সলিসয়াস, যা ১৯৯০, ১৯৯৩, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৩ ও ২০০৮ ি
০

০

০

০

০

াে

িছল

০

যথা েম ৩৪.৬ , ৩৪.৬ , ৩৪.৮ , ৩৪ , ৩৪ ও ৩৪.৬ সলিসয়াস। অপরিদেক ২০০৯, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫ ও ২০১৬
ি

াে র মাচ মােস সবিন তাপমা া িছল যথা েম ২৩০, ২৩০, ২৩০, ২৪০ ও ২৫০ সলিসয়াস, যা ১৯৯৩, ১৯৯৮ ও ২০০৩

ি

াে িছল যথা েম ১৩.৭০, ১৩.৫০ ও ১৩.৫০ সলিসয়াস।
সারিণ-১: ঢাকা শহেরর মাচ মােসর তাপমা া (১৯৮৯ থেক ২০১৬ ি

া পয মাট ২৮ বছের।

মাচ মাস (০ সলিসয়াস)
বছর ১৯৮৯ ১৯৯০ ১৯৯১ ১৯৯২ ১৯৯৩ ১৯৯৪ ১৯৯৫ ১৯৯৬ ১৯৯৭ ১৯৯৮ ১৯৯৯ ২০০০ ২০০১ ২০০২ ২০০৩ ২০০৪ ২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ গড়
সেবা ৩৭.২ ৩৪.৬ ৩৬.৮ ৩৬.৬ ৩৪.৬ ৩৫.২ ৩৮.৮ ৩৭.৬ ৩৫.৬ ৩৪.৮ ৩৯.৬ ৩৪ ৩৫.৮ ৩৫.৫ ৩৪ ৩৫.৭ ৩৫.৬ ৩৮.৫ ৩৬.৭ ৩৪.৬ ৩৭ ৩৮ ৩৫ ৩৫ ৩৭ ৩৭ ৩৬ ৩৭ ৩৬.২১
সবিন ১৪.৬ ১৫ ১৮.৪ ১৭.৮ ১৩.৭ ১৪ ১৪.৫ ১৫.৪ ১৭.২ ১৩.৫ ১৫.২ ১৫.৪ ১৬.৬ ১৫.৮ ১৩.৫ ১৬.৩ ১৯ ১৬.৩ ১৫ ১৬.৫ ২৩ ২৩ ২২
২২ ২৩ ২২
২৪ ২৫ ১৭.৭৮
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িচ -১: ঢাকা শহেরর মাচ মােসর তাপমা া ও তাপমা া বৃি র বণতা (১৯৮৯ থেক ২০১৬ ি া পয ২৮ বছের)।
সেবা তাপমা া বৃি র বণতা িতবছের ০.০০৮০ সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা া বৃি র বণতা ০.৩৪১০ সলিসয়াস।
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িচ ৩ ঢাকা শহেরর মাচ মােসর তাপমা া ও তাপমা া বৃি র বণতা ২০০১
থেক ২০১৬ ি া পয ১৬ বছের । সেবা তাপমা া বৃি র বণতা
িতবছের ০.০৭৯০ সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা া বৃি র বণতা
০.০৬৮৫০ সলিসয়াস।

িচ ২ ঢাকা শহের মাচ মােসর তাপমা া ও তাপমা া বৃি র বণতা ১৯৮৯ থেক
২০০০ ি া পয ১২ বছের । সেবা তাপমা া বৃি র বণতা িতবছের
০.০১১০ সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা া ােসর বণতা ০.০৭৩০ সলিসয়াস।
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িচ ৪ ঢাকা শহেরর মাচ মােসর তাপমা া ও তাপমা া বৃি র বণতা ১৯৯১
থেক ১৯৯৬ ি া পয ৬ বছের । সেবা তাপমা া বৃি র বণতা
িতবছের ০.৩২০ সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা া ােসর বণতা ০.৭০২০
সলিসয়াস।

িচ ৫ ঢাকা শহেরর মাচ মােসর তাপমা া ও তাপমা া বৃি র বণতা ২০০১
থেক ২০০৬ ি া পয ৬ বছের । সেবা তাপমা া বৃি র বণতা
িতবছের ০.৪৪২০ সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা া বৃি র বণতা
০.৩১১০ সলিসয়াস।
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িচ ৬ ঢাকা শহেরর মাচ মােসর তাপমা া ও তাপমা া বৃি র বণতা ২০১১ থেক ২০১৬ ি া পয ৬ বছের । সেবা
তাপমা ার বৃি র বণতা িতবছের ০.৩৭১০ সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা ার বৃি র বণতা ০.৫৭১০ সলিসয়াস।
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িবে ষণ ও ফলাফল: ১৯৮৯ থেক ২০১৬ ি
দখা যায় য, সেবা

সে

া

র, ২০১৭ ি .

পয সবেমাট ২৮ বছের ঢাকা শহের মাচ মােসর তাপমা া িবে ষণ করেল

তাপমা ার বৃি র বণতা িত বছ র ০.০০৮০ সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা ার বৃি র বণতা ০.৩৪১০

সলিসয়াস (িচ -১)। ১৯৮৯ থেক ২০০০ ি

া

পয

তাপমা া বৃি র বণতা িতবছের ০.০১১০

মাট ১২ বছেরর সেবা

সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা া ােসর বণতা ০.০৭৩০ সলিসয়াস (িচ -২)। অপরিদেক ২০০১ থেক ২০১৬ ি

া

পয

০

মাট ১৬ বছেরর সেবা তাপমা া বৃি র বণতা িতবছের ০.০৭৯ সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা া বৃি র বণতা ০.০৬৮৫০
সলিসয়াস (িচ -৩)। আবার ১৯৯১ থেক ১৯৯৬ ি
তাপমা া বৃি র

০

বণতা

২০০১ থেক ২০০৬ ি

া

পয

িতবছের ০.৩২ সলিসয়াস এবং সবিন
া

পয

মাট ৬ বছের সেবা

মাট ৬ বছের তাপমা া িবে ষণ করেল দখা যায়, সেবা
তাপমা া

ােসর

বণতা ০.৭০২০ সলিসয়াস (িচ -৪)।

তাপমা া বৃি র বণতা িতবছের ০.৪৪২০ সলিসয়াস এবং সবিন

তাপমা া বৃি র বণতা ০.৩১১০ সলিসয়াস (িচ -৫)। অপরিদেক ২০১১ থেক ২০১৬ ি

া

০

পয

মাট ৬ বছের সেবা
০

তাপমা ার বৃি র বণতা িতবছের ০.৩৭১ সলিসয়াস এবং সবিন তাপমা ার বৃি র বণতা ০.৫৭১ সলিসয়াস (িচ -৬)।
আেরা ল

করা যায়, ১৯৮৯ থেক ২০০০ ি

া

পয

মাট ১২ বছের সবিন তাপমা া এবং ১৯৯১ থেক ১৯৯৬ ি

পয মাট ৬ বছের সবিন তাপমা ার ােসর বণতার িচ ছাড়া িবে ষেণর িত
সবিন উভয়

ে তাপমা া বৃি র বণতার িচ ফু েট উেঠেছ। আেরা ল

িচে ই ঢাকা শহের মাচ মােসর সেবা

করা যায়, ি

া
ও

ীয় ২১ শতেক এেস ঢাকা শহেরর

তাপমা ার বৃি র বণতা তু লনামূলক বিশ। এেত তীয়মান হয় য, জলবায়ু পিরবতন ঢাকা শহর তথা বাংলােদেশর আবহাওয়া ও
জলবায়ুর উপর মুখ

ভাব ফেলেছ। সূতরাং ঢাকা শহেরর তাপমা ার ধারাবািহক বৃি র বণতার িচ ফু েট উেঠেছ।
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